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Piaţa Construcţiilor: statistici generale
Piaţa construcţiilor a fost la rândul său, la
fel ca majoritatea ramurilor economice,
afectată de pandemia COVID-19. Totuşi, o
mare parte dintre antreprenorii generali
în construcţii sunt optimişti cu privire la
perioada următoare, estimând chiar şi
majorări ale cifrelor de afaceri. Aceştia
speră la o implicare sporită a statului şi la
o creştere a numărului de proiecte în
domenii precum cel al infrastructurii şi
rezidenţial.

Care au fost cele mai bune luni pentru autorizaţii în
construcţii?
Piaţa construcţiilor din România a debutat
în 2020 cu 2798 de autorizaţii de
construcţii, cifră care a crescut destul de
timid în perioada pandemiei.
Luna aprilie a înregistrat cel mai mic total,
2686
autorizaţii,
valoare
probabil
influenţată de legislaţia nedefinită şi
măsurile noi impuse de starea de
urgenţă. Totuşi, după luna aprilie se
observă o
creştere a numărului de
autorizaţii,
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semn că piaţa şi-a revenit uşor şi a
continuat să fie activitate în industrie.
Maxima a fost atinsă în luna iunie, când sau eliberat 4562 autorizaţii de construcţii.
Totuşi, chiar dacă cifrele pentru luna iunie
nu sunt mici, acestea nu se compară cu
cele din anii precedenţi. De exemplu, în
2019 au fost înregistrate, aproape în
fiecare lună, peste 3300 de autorizaţii.
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Ce domeniu a adus cel mai mare aport la
veniturile din industrie?

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, indicele lucrărilor de construcţii
ce vizează clădirile rezidenţiale a crescut semnificativ în 2019.

La cât a ajuns salariul mediu în construcţii?

Salariul mediu în construcţii
a atins pragul de 4000 de
RON
Legea salarizării în domeniul
construcţiilor,
în
ciuda
controverselor cauzate, a adus şi
o serie de beneficii care sunt
vizibile şi în dinamica salariului
mediu brut lunar. Începând cu
luna iulie 2019 se poate vorbi de
o depăşire a pragului de 4000
RON.

Mai mult, creşteri semnificative se pot observa şi la nivel de venit anual. Dacă în anul 2018
salariul minim a fost de 3345 RON, în 2019 acesta a ajuns la 3989 RON, aproape dublu faţă
de valoarea înregistrată în 2016.
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1 din 4 antreprenori anticipează că cifra de afaceri va
rămâne la fel
Potrivit cifrelor afişate pentru anul fiscal 2019, antreprenorii generali în construcţii au avut
un an destul de productiv. Drept dovadă, curba care măsoară evoluţia veniturilor s-a aflat
pe un trend ascendent comparativ cu anii precedenţi.

22% dintre antreprenori anticipează creşteri de peste 10%
Totuşi, aceştia nu sunt la fel de
optimişti când vine vorba despre
estimarea
valorilor
pentru
anul
următor. Astfel, dintre respondenţii
chestionarului aplicat de IBC Focus,
25% au declarat că preconizează o
stagnare a cifrei de afaceri în 2021.
În
schimb,
22%
dintre
aceştia
preconizează
un trend ascendent
pentru viitor, estimând creşteri de
peste 10%.

Cum va fluctua
următoare?

volumul

de

muncă

în

perioada

Deoarece situaţia pandemică actuală are efecte
negative
în
majoritatea
ramurilor
economice,
antreprenorii generali speră la o implicare sporită a
statului şi la deschiderea de noi linii de finanţare pentru
proiecte din industrie.
Fără susţinerea statului şi fără un plan strategic gândit
astfel încât să ofere protecţie jucătorilor din industrie,
nu se va putea vorbi despre creşteri sau despre un
sentiment de încredere al investitorilor să dezvolte noi
proiecte.

„Volumul de muncă va rămâne la fel”
Aşadar, mai bine de 40% dintre respondenţii la
chestionar au anticipat că volumul de muncă va
înregistra scăderi în următoarele 12 luni, în timp ce 24%
estimează că va rămâne la fel. Doar 35% sunt optimişti
şi sunt de părere că există şanse să îşi mărească
volumul de muncă în perioada următoare.
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1 din 10 antreprenori s-au reprofilat în pandemie
Potrivit unui studiu desfăşurat în luna aprilie a
acestui an, 80% din companiile de construcţii
declarau că şi-au sistat activitatea pe şantiere în
momentul debutului stării de urgenţă.
Aşadar, din dorinţa de a se susţine şi a nu
renunţa la oameni din echipă, 1 din 10
antreprenori generali s-au reprofilat în
pandemie. Totuşi, majoritatea respondenţilor
nu au operat modificări, alegând să îşi păstreze
structura ca şi înainte.

30%
dintre
pandemie

antreprenori

au

făcut

angajări

în

Un lucru îmbucurător la această perioadă este
faptul că majoritatea antreprenorilor generali în
construcţii (44%) nu au realizat modificări la
numărul angajaţilor, în timp ce 29% au făcut făcut
angajări.

9%
dintre
antreprenori
disponibilizări

au

operat

Totuşi, aceste situaţii nu sunt general valabile,
astfel încât 2 din 5 antreprenori au operat
disponibilizări sau au apelat la opţiunea de şomaj
tehnic.
Datele şi informaţiile preluate în această analiză
fac parte din studiul Top 100 Antreprenori
Generali în Construcţii care poate fi comandat
accesând website-ul www.ibcfocus.ro.
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Analiza pieţei de pavaje

Piaţa de pavaje: statistici şi influenţatori de top

Piaţa de pavaje a crescut în 2019 cu 20,29% şi a ajuns astfel la o valoare totală de peste
192 milioane RON. Totodată, potrivit datelor analizate cu ajutorul singurei asistente virtuale
de vânzare la şantiere VICTA.ro, cererea de pavaje la nivel naţional nu este de neglijat. În
ultimul an au fost necesari 5 mil mp de pavaje la peste 6700 de şantiere ce însumează o
valoare estimată de 82,65 mld lei.

Număr şantiere
6778

Valoare şantiere
82.65 mld RON

Suprafaţă şantiere
30.68 mil mp

Materiale şantiere
5.11 mil mp

Rezultatele studiului de faţă se bazează pe analiza a 35 de jucători de referinţă din piaţa de
profil din România. Potrivit datelor fiscale publicate la 31 iulie 2020, cele mai puternice
companii care produc pavaje au reuşit să îşi crească profitul într-un mod considerabil.
Vorbim de o creştere cu 133 de puncte procentuale în 2019 comparativ cu anul precedent.
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Top 10 producători de pavaje

Potrivit cifrelor de afaceri înregistrate, cel
mai puternic producator de pavaje din
România este Elis Pavaje. Datele fiscale
afişate pentru anul 2019 îi oferă prima
poziţie în topul de faţă, cu o cifra de
afaceri de peste 21 milioane de RON. După
cum indică cifrele alăturate, Elpreco,
Symmetrica sau Florea Grup sunt, de
asemenea, firme influente pe piaţa
pavajelor.
De menţionat este şi faptul că firmele care înregistrează cele mai bune rezultate au, în
acelaşi timp, şi cel mai mare număr de angajaţi. Compania Elis Pavaje ocupă primul loc în
acest registru, având un număr total de peste 500 de angajaţi.
Acest top a fost realizat luând în considerare cifrele de afaceri înregistrate de către companiile
supuse analizei.

Topul celor mai profitabili 10 producători de pavaje

Piaţa de pavaje din România a reuşit să
înregistreze în anul 2019 o creştere de
peste 44 mil RON a profiturilor
cumulate de cei 35 de jucători.
Potrivit datelor analizate, Florea Grup a
obţinut o creştere de 10 mil RON, fapt
ce o plasează în prima poziţie a
clasamentului, cu un profit de 19 mil
RON.

Locurile doi şi trei sunt ocupate de Elpreco şi, respectiv, Elis Pavaje, nume influente din piaţa
pavajelor.
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Top 5 producători de pavaje cu cele mai mari creşteri
procentuale ale cifrei de afaceri
În timp ce unele companii s-au menţinut constante, producători precum Pavele
Vibropresate sau Betonepag au înregistrat creşteri procentuale mari ale cifrelor de afaceri.
Firma ce se află pe prima poziţie în topul de faţă a reuşit să crească cifra de afaceri în 2019
cu peste 742%.

Acest top a fost creat luând în considerare creşterile procentuale ale cifrelor de afaceri, nu cele valorice.

Top 7 companii cu cea mai mare productivitate/angajat
Resursa umană este extrem de importantă în orice întreprindere, cele 35 de companii
analizate înregistrând, în total, un număr de 2474 angajaţi. Potrivit datelor analizate,
Globall Design Online este firma cu cea mai mare productivitate per angajat.
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Piaţa de pavaje în lucrările publice

3.72
MIL MP

17 MLD
RON
Valoarea estimată a șantierelor
care au avut specificate cantități
de pavaje în documentațiile
tehnice

Cantitatea de pavaj specificată în
documentațiile tehnice ale
lucrărilor publice din ultimul an

Fie că vorbim despre lucrări publice sau rezidenţiale, nevoia de pavaje este prezentă.
Utilizând modulul BI (Business Intelligence) oferit de asistenta virtuală de vanzare la
şantiere, VICTA.ro, au fost selectate o serie de date unice despre piaţa de pavaje în
lucrările publice.
Pe parcursul anului 2020 au fost analizate 8206 proiecte publice. Dintre acestea,
1634 au avut specificată nevoia de pavaje. Valoarea estimată a investiţiilor a
atins suma de 17.34 miliarde RON, iar şantierele au ocupat o suprafaţă totală de
2,68 milioane mp.
Număr şantiere
1634

Valoare şantiere
17.34 mld RON

Suprafaţă şantiere
2.68 mil mp

Un alt aspect pozitiv referitor la piaţa
construcţiilor este faptul că majoritatea
şantierelor analizate sunt construcţii noi.
Aşadar, chiar şi în contextul pandemic actual,
816 astfel de şantiere au specificat nevoia de
pavaje.
În acelaşi timp, o altă sursă de venit pentru
producătorii de pavaje au fost proiectele de
renovare, acestea fiind, la nivel naţional, în
număr de 636.
Cu VICTA.ro iti creezi baze de date cu cei mai
importanti jucatori. Solicită un demo gratuit!
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Top 5 judeţe în care cererea de pavaj este mare

Bucureştijudeţul cu cea
mai mare
cerere de
pavaje pentru
lucrări
publice

Documentaţiile tehnice analizate în anul 2020 prezintă
nevoia de 3.72 milioane de metri pătraţi de pavaje pentru
lucrările publice din România.
Bucureştiul este judeţul cu cea mai mare cerere de
pavaje în sectorul lucrărilor publice, cu un total de
peste 870 mii mp. Următoarele poziţii sunt ocupate
de Iaşi, Ilfov, Cluj şi Sibiu.
La polul opus, însă, se află judeţe precum Brăila şi Călăraşi,
cu cereri de 3375 mp şi, respectiv, 7510 mp de pavaje.
Informaţii cu privire la restul judeţelor pot fi observate în
harta alăturată, care surprinde cantităţile necesare de
pavaje exprimate în metri pătraţi.
Acum puteţi solicita 10 şantiere de interes gratuit pe care
să le ofertaţi imedeiat!
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Piaţa de pavaje în domeniul construcţiilor sociale
818 de construcţii sociale care au avut specificată nevoia de pavaje au fost
identificate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la şantiere, VICTA.ro.
Aşadar, mai mult de 50% din totalul lucrărilor publice analizate au fost şantiere din domeniul
social, cumulând o cerere de peste 355 mii mp de pavaj.

Număr şantiere
818

Valoare şantiere
6.66 mld RON

Suprafaţă şantiere
1.35 mil mp

Materiale şantiere
319587 mp

Situaţia se modifică pe sectorul construcţiilor sociale în ceea ce priveşte judeţele cu cele mai
mari cereri de pavaje. Astfel, prima poziţie este ocupată de Cluj, cu un necesar de
peste 28 de mii mp. Următoarele judeţe din clasament sunt Iaşi, Suceava şi BistriţaNăsăud.
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Cote de specificaţie ale brandurilor în lucrările publice
Pentru această analiză au fost
identificate 2002 proiecte publice care
au avut specificată nevoia de pavaje.
Potrivit datelor obţinute cu ajutorul
asistentei virtuale de vânzări la
şantiere, VICTA.ro, pentru o mare parte
dintre arhitecţi şi proiectanţi, brandul
Elpreco se dovedeşte a fi top-ofmind.
Cota de specificaţie a produselor
Elpreco în documentaţiile tehnice este
de 35,56% (din totalul brandurilor
specificate),
fiind
urmat
de
Semmelrock.
Solicită un demo pentru a avea
acces la întreaga listă cu branduri
specificate.
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Care sunt cele mai iubite branduri în construcţii? Cu
ajutorul modulului de produse, VICTA.ro vă poate oferi
cotele de specificaţie din caietele arhitecţilor.
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Analiză pe segmente de piaţă

Analiza de faţă sugerează împărţirea pieţei în două segmente:
Arhitecţi şi proiectanţi care specifică pavaje în documentaţiile
tehnice
Antreprenori generali care execută lucrări unde este specificată
nevoia de pavaje

TOP 10 firme de arhitectură care au specificat pavaje în
proiecte publice
Primul segment de piaţă propus spre analiză este format din firme de arhitectură şi
proiectare care au specificat pavaje în documentaţiile tehnice. În perioada analizată au fost
identificate 816 firme de profil, iar cea mai activă companie este Săgetător, cu un total de 28
de proiecte.
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TOP 10 constructori de lucrări publice la care este
nevoie de pavaje

În ultimele 12 luni, 721 firme de construcţii au câştigat licitaţii pentru lucrări publice unde
este prezentă nevoia de pavaje.
Draft Construct ocupă prima poziţie, cu un total de 13 lucrări. Poziţiile doi şi trei
sunt ocupate de Florconstruct şi Acomin Cluj.
Solicitaţi un demo gratuit gratuit la VICTA.ro şi aflaţi cum puteţi crea liste
personalizate
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Cât de mare este piaţa de pavaje în sectorul de case
şi vile?

117 mii mp
de pavaj
necesari
pentru
şantiere de
case şi cile
private

Analiza de faţă aduce date suplimentare comparativ cu
studiile deja existente în piaţă, în cadrul cărora se face
referire strict la cifrele din baza Institutului Naţional de
Statistică şi a autorizaţiilor de construcţii. Aceasta include şi
datele monitorizate de echipa de cercetare IBC Focus prin
intermediul VICTA.ro, dar şi folosind datele obţinute prin
serviciul de marketing direct la şantiere: PROMOSANTIER.

1365 şantiere de case şi vile au avut nevoie de
pavaje
Aşadar, în ultimele 12 luni au fost înregistrate 1408 şantiere
de case şi vile private, la care se estimează un necesar de
peste 112 mii mp pava

Număr şantiere
1365

Valoare şantiere
3.37 mld RON

Suprafaţă şantiere
1.67 mil mp

Materiale şantiere
108500 mp

Judeţul cu cele mai multe şantiere de case şi vile private care au avut specificată nevoia de
pavaje este Timiş, urmat de Cluj şi Ilfov.
Cu ajutorul VICTA.ro puteţi genera hărţi personalizate în funcţie de domeniile de
interes. Solicitaţi un demo gratuit pentru mai multe detalii!
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Debutul anului 2021: cât de mare e cererea de pavaje?
Anul 2021 a debutat cu un total de 275 lucrări publice cu specificaţii de cantităţi de pavaje.
Cele mai multe proiecte provin din judeţele Bihor (22 şantiere), Galaţi şi Mureş (câte 17
şantiere fiecare) şi Alba (15 şantiere).
În total, cele 275 de proiecte au cumulat un necesar de peste 490 mii mp. Valoarea
estimată a investiţiilor atinge suma de 1.87 miliarde RON, iar şantierele se întind pe o
suprafaţă de aproximativ 657 mii mp.
Cele mai însemnate cereri provin din judeţele Alba (peste 74 mii mp) şi SIbiu (peste 59 mii
mp).

Câte proiecte cu necesar de pavaje se vor finaliza în
2021?
Cu ajutorul singurei asistente de vânzare la şantiere, VICTA.ro, au fost identificate 866
proiecte cu termen de execuţie până la finalul anului curent, la care se estimează necesar
de pavaje. Cele mai multe lucrări sunt înregistrate în Bucureşti (123) şi Cluj (106).
Vrei să descoperi mai multe informaţii despre proiectele care au nevoie de cantităţi de
pavaje? Solicită un demo la VICTA.ro şi primeşti gratuit 10 şantiere de interes pe care să le
ofertezi imediat.
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În ciuda situaţiei pandemice, 2020 a fost un an favorabil pentru piaţa de pavaje. Astfel, în
ultimele 12 luni, 5 milioane mp de pavaje au fost identificaţi în documentaţiile tehnice a
peste 6800 de şantiere.
Mai mult, antreprenorii generali în construcţii îşi păstrează optimismul când vine vorba de
viitor. Potrivit unui studiu IBC Focus, aceştia speră la o implicare sporită a statului şi la
deschiderea de noi linii de finanţare pentru proiectele din industrie. Mai mult, semnale
pozitive sunt estimate şi pentru domenii precum infrastructura sau lucrările rezidenţiale
private, unde se aşteaptă creşteri.
Datele din cadrul acestei analize au fost obţinute cu ajutorul singurei asistente de vânzare
la şantiere, VICTA.ro
Cereţi un demo gratuit pentru a avea acces la liste şi hărţi personalizate, la cei mai
influenţi arhitecţi şi proiectanţi din industrie, la mii de proiecte care au nevoie de
produsele dumneavoastră, dar şi la datele de contact ale factorilor de decizie.

Doriţi promovare pe pe singurul portal specializat în
domeniul pardoselilor? Consultaţi InfoPardoseli.ro

În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în
context economic şi bine definite. Au fost luate în cosiderare datele fiscale publicate pe
listafirme.ro până la data de 31 iulie 2020 şi informaţii generate cu ajutorul singurei
asistente de vânzare la şantiere, VICTA.ro.
Menţionăm totuşi că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De
aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere
garanţie că întregul conţinut nu va avea erori sau interpretări diferite. Utilizarea acestui
studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind
responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau
a unor părţi din acesta.

Pentru mai multe detalii despre serviciile de marketing IBC Focus, vă invităm să
completaţi formularul aflat pe website-ul www.ibcfocus.ro
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